Informácia o oprave textu pre výzvy:
kód výzvy:

OPŽP-PO3-09-3 – zverejnená dňa 03. 08. 2009
OPŽP-PO1-09-3 – zverejnená dňa 21. 08. 2009

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné
prostredie si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovnej oprave textu pre
výzvy:
1. úprava dokumentu "Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z
ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 3.3) – príloha č. 6 k Príručke pre žiadateľa
„Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia“.
Vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona č. 24/2006 Z.z., na základe ktorej dňa 1.9.2009
nadobudol účinnosť zákon č. 287/2009 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sa znenie prílohy č. 18 mení nasledovne:
Úplné znenie povinnej prílohy č. 18:
Číslo

Názov prílohy

18.

Záverečné
stanovisko
k posudzovaniu vplyvov na
životné
prostredie,
resp.
rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, v zmysle zákona
24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov,
príp.
potvrdenie OÚ ŽP. V prípade,
že záverečné stanovisko /
rozhodnutie zo zisťovacieho
konania nie je súčasťou
ŽoNFP, je potrebné predložiť
potvrdenie vydané príslušným
orgánom (§ 3 písm. h)
zákona č. 24/2006 Z.z.)
o tom, že nie je potrebné
vykonať
posudzovanie
vplyvov na ŽP v zmysle
zákona 24/2006 Z.z

Vysvetlenie

Vydáva/overuje
MŽP SR / príslušný KÚ
ŽP / príslušný OÚ ŽP.
Príloha je relevantná
pre všetky projekty
investičného
charakteru
ako
aj
v prípade,
ak
to
vyžaduje
povaha
projektu
v zmysle
platného zákona.

Predloha
áno/nie
nie

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na jej zrušenie, resp.
pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci vyššie uvedených vyhlásených výziev ostávajú
bez zmeny.

V Bratislave, 28.9.2009

Dušan Čaplovič, v.r
podpredseda vlády Slovenskej republiky pre
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny
a poverený riadením Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky

